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BEVEZETÉS 

 
A Településfejlesztési Koncepció (továbbiakban: TFK) a község hosszú távú (15-20 év) stratégiai 

dokumentuma, amely meghatározza Buzsák fejlesztésének fő irányait. A TFK egyúttal keretet biztosít 

a gazdasági, társadalmi és környezeti célkitűzések teljesítéséhez szükséges tevékenységek 

végrehajtásához. A koncepció alapvetően jövőképet, átfogó és részcélokat fogalmaz meg hosszú 

távra. A koncepció konkrét megvalósításának, térbeli, időbeli és tematikus településfejlesztési 

beavatkozásokká alakításának műfaja az Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mivel, egyelőre nincs 

tervbe véve településfejlesztési stratégia készítése, ezért a koncepció utolsó, 4. fejezetében kitérünk 

a megvalósítás eszközeire és azok nyomon követési eljárására. 

 

2004-ben, az ország uniós csatlakozásának évében készült el Buzsák Község Településfejlesztési 

Koncepciója (13/2004.(II.11.) határozat) (TFK). A korábban elkészített településfejlesztési koncepció 

felülvizsgálatát az elmúlt másfél évtizedben a hazánkban és Európában végbemenő hektikus 

társadalmi és gazdasági folyamatok, az uniós csatlakozás, és a jogszabályi környezet jelentős 

módosulásai indokolják. A korábbi TFK az uniós csatlakozás évében készült el, ezért az uniós 

körülményekhez még nem tudott igazodni, a később bekövetkezett gazdasági válsághoz 

értelemszerűen még kevésbé. 
 

Az új koncepció feladata, hogy Buzsák számára meghatározza a jövőképet, kijelölje a 

településfejlesztés fő irányait, vezérmotívumait, amelyek révén képes legyen kezelni és pozitívan 

reagálni a jelen és a jövő településfejlesztési kihívásaira. A 2008-2009-es gazdasági krízis tanulsága, 

hogy azok az országok, régiók tudták jól kezelni a válságot, amelyek a helyi gazdasági adottságokra és 

humán képességekre, utóbbi folyamatos fejlesztésére, azaz a tudásra, gazdasági értelemben pedig a 

hozzáadott érték termelésre építettek. 

 

A Kormány 2012-ben megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-fejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. sz. Korm. rendeletet, amelyben új elvárásokat, követelményeket 

támasztott a településfejlesztési és -rendezési tervekkel szemben. 
 

A településfejlesztés tervezésének folyamatában készült el a „Buzsák Településfejlesztési Koncepció 

– Megalapozó Vizsgálatok”. A vizsgálatok során feldolgozásra kerültek az országos, megyei és a 

települési stratégiai információk, a demográfia, a gazdaság, az önkormányzati gazdálkodás, az épített 

környezet, a táj- és környezetvédelem, az infrastruktúra, a közlekedés szakágak adatai, korábbi 

dokumentumai.  

 

A koncepcionális munkarészben követjük a 314/2012. sz. kormányrendelet előírásait és ajánlásait. Az 

egyes fejezetek tartalmi átfedéséből előforduló ismétlődések ezekből adódnak. A dokumentumban 

először ismertetjük a vizsgálati eredményekből levont következtetéseket a helyzetelemző és 

helyzetértékelő fejezetekben. 
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I. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZEK 

 

A fejezet a Megalapozó Vizsgálatok településhálózati, településrendezési, gazdasági, társadalmi, 
önkormányzati gazdálkodási, valamint a nemzeti szintű terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos 
következtetéseit tartalmazza.  

 

I.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

 

Buzsák településfejlesztése meghatározó módon függ attól, hogy a folyamat mennyire szervesen 
illeszkedik az uniós, országos (nemzeti szintű), a megyei és térségi feltételekhez. A községre 
vonatkozó külső feltételek átfogó- és specifikus célok rendszerében fogalmazódtak meg, és 
amelyeket az Országgyűlés, illetve a kormányzati és más közigazgatási szervezetek jogszabályokban 
rögzítettek. Röviden utalunk ezen dokumentumokra. 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején Magyarországon 
megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 
január 3-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozatot, új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez. 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig szóló 
átfogó fejlesztési célt jelölt ki: 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése, környezetünk 

védelme, 
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

 
A jövőkép és a célok rendszerét a következő oldali ábrán mutatjuk be. 
 
Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek 
meghatározásra: a célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi 
és helyi szereplőknek szólnak, így Buzsák számára is kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, 
amelyekre a középtávú–fókuszált– fejlesztési feladatok épülhetnek.  

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  
e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  
f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme. 

 

A magyar fejlesztéspolitika keretét meghatározza az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési 
politikája, illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós 
fejlesztési források. A Koncepció a nemzeti szükségletek és sajátosságok alapján középtávon (2014–
2020 között) kijelöl stratégiai elemeket, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását 
szolgálják. A következő uniós tervezési ciklus (2021-2027) irányai, fő motívumai egyelőre nem 
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ismertek, ezért fő tervezési igazodásnak a nemzeti fejlesztés 2030-ig terjedő céljait, prioritásait 
tekintjük. 
 

Az ország jövőképe, fejlesztési rendszere. Forrás: Nemzeti fejlesztés 2030 koncepció. 
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Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszerének kapcsolata 

az EU2020 stratégiához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Balaton fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében dolgozta ki a 
2014-2030-as időszakra szóló fejlesztési koncepciót 
 
amely már a 2014-ben az országgyűlés által elfogadott OFTK-val összhangban készült. A koncepció 
meghatározta a térség jövőképét és a térség fejlesztésének átfogó céljait:  
a) A térség jövőképe  
Balaton kiemelt térség a jövőben:  
 

Balaton a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója!  
 
A Balaton térség jövőkép az alábbi 4 pillére épül:  

• Természetesség,  
• Megújuló képesség,  
• Egészség,  
• Fenntarthatóság.  

 
Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség. A térség, ahol magától értetődő a 

természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. A térség országosan kiemelkedő 

példája a környezet és a társadalmi egységnek, a harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi 

fejlődés megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom (az itt élők és az ide látogatók 

innovatívan és fenntartható módon) úgy védi, formálja és építi környezetét, a természetes és épített 

környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet visszahatva a társadalomra, biztosítja 

annak gyarapodását és jólétét.  



 

11 

A Balaton kiemelt térség  
• Magyarország és Közép-Európa viszonylatában a legtermészetesebb régió, állandó és 

ideiglenes lakói számára vonzó életminőséget nyújt;  

• magas minőségű természeti értékekkel és épített környezettel rendelkezik, környezeti 
állapota stabilizálódik, Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton és a környező táj egyedülálló 
természeti és kulturális adottságai, mint nemzeti közkincs megőrzése felett hűen őrködik;  

• európai szinten modellértékű, egységes fenntartható területi gazdasági rendszert alkot, 
önálló fejlesztési egységként kezelt és önálló területi irányítással rendelkezik;  

• környezeti és táji értékek fenntarthatósága mellett jelentős hazai és külföldi 
vendégforgalommal rendelkezik, a szabadidő eltöltésnek, az élmény-keresésnek és az 
egészséges életvitelnek a legvonzóbb magyarországi térsége, miközben különböző térségeit 
izgalmas sokféleség jellemzi;  

• gyógyító térség, kialakul a gyógyító Balaton képe, ahol a tó és a gyógy-, termálvizek, a 
mikroklíma, a rehabilitációs és különféle egészségügyi programok (beleértve a 
népegészségügyi, egészségfejlesztési prevenciós, mentálhigiéniás programokat), a helyben 
megtermelt gyógyító és éltető termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését segítő 
szolgáltatások egész évben várják a látogatókat és gyógyítják, frissítik a régióban élőket;  

• táji, természeti adottságokra és hagyományokra épülő („Balaton márka"), a helyi környezeti 
feltételekhez igazodó versenyképes gazdasággal rendelkezik;  

• a helyi szereplők együttműködése révén a régióban megtermelt jövedelmek lehető 
legnagyobb része a térségen belül marad, a térség szereplőit gazdagítja;  

• a modern XXI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és intézmények 
térségi jelenléte megerősödik;  

• az információs társadalom legújabb vívmányai a régióban kiemelkedően elterjedtek, és 
alkalmazásuk megjelent a gazdasági és társadalmi életben, a környezeti alrendszer 
irányításában,  

• a lakosság minden rétege számára megteremti az esélyt a munkavállalásra, a régióban az 
állandó lakosság egyre nagyobb részének biztosított az egész éves munkavállalása;  

• nincsenek a régión belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a multikulturális 
és erősen érdektagolt helyi társadalmi konfliktusos helyzetek jól kezeltek;  

• regionális és térségi szinten együttműködő földrajzi, társadalmi és kulturális egység, mely 
határozott és tényleges térségszervezési erőt felmutatni képes balatoni azonosságtudattal 
bír.  

 
b) A térség célrendszerének bemutatása  
 
Az alábbi célrendszer épít a Balaton kiemelt térségre elkészült helyzetelemzésre és figyelembe veszi a 
kapcsolódó ágazati és területi koncepciók elképzeléseit is. Így a célrendszer integrálja a Parlament 
által elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban a Balaton térségére 
megfogalmazott fő fejlesztési irányokat.  
A koncepció célrendszere abból indul ki, hogy a vendégek számára is akkor lehet vonzóbb az itt 
tartózkodás, ha a térség harmóniát sugároz. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a térségben 
élők is jól élnek.  
 
A térség fejlesztésének átfogó célja  
Fő cél a Balaton térségnek dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben 
élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és 
munkakörnyezet.  
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A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok a következők:  
 

a) megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, így a környezetkímélő technológiák 
alkalmazásának (pl. energiahasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése 
következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára.  
A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves 
foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű 
elterjesztése.  

b) vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, 
magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató 
vállalkozások számára.  

 
A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése.  
 

- vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat 
biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton 
térségbe látogató turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és 
szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége.  
A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák 
vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása.  

- A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan 
megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek 
szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat.  

 
A Balaton térségben működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a helyi 
lakosok és turisták részéről.  
 
A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos. Az elmúlt 
időszak csökkenő versenyképességi mutatóin (vendég, vendégéjszaka szám csökkenés, külföldi 
turisták számának visszaesése) kell javítani, és a változó piaci igényeknek megfelelően kell fejleszteni 
a kínálatot. A turizmus területén számos kínálati elem épült ki az elmúlt évtizedekben, melyek 
jelentős része elavult, leromlott állapotba került, vagy fejlesztésük nem követte a piaci igényeket. 
Ezzel párhuzamosan Európa más részein, pl. Ausztriában egyre jobb eredményeket mutatnak fel a 
természetközeli programokat (pl. természetjárás, kerékpározás, golfozás, lovaglás, vízi sportok) 
kínáló desztinációk, már nemcsak síszezonban, hanem egész évben is, éles konkurenciát teremtve a 
Balaton térségnek is. A Balaton térségben a turisztikai termékek, vonzerők fejlesztésének állami 
támogatásával, ösztönzésével célszerű változtatni, melyek vonzó környezetet teremtenek a 
vendéglátásnak, szálláshelyek fejlesztésének és egyéb turisztikai szolgáltatásoknak, ezzel 
jövedelmezőbb, új munkahelyet teremtve. Az állami ösztönzéssel olyan feltételrendszert kell 
kialakítani, ami segíti a magán tőke által a jelentős fejlesztések megvalósulását és sikeres működését.  
 
A turisztikai termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást az  

- exkluzív (egyedi értéket nyújtó),  

- a parttól távolabbi településeken a meglévő természeti értékekre, kulturális örökségre építő 
adottságok fenntartható kihasználásával megvalósuló,  

- egész éves szolgáltatást nyújtó (pl. rendezvények és konferenciák, egészség-turizmus, 
kerékpározás, természetjárás) fejlesztések jelentenek.  
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Forrás: Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja 
 
Somogy megye Területfejlesztési Koncepció  
Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-ben került elfogadásra, amely a megye hosszú 
távú, 2030-ig szóló céljainak összefoglalása. Azzal a céllal készült, hogy kijelölje Somogy megye 
lehetséges kitörési pontjait és meghatározza a főbb fejlesztési irányokat.  

 
A megye jövőképe: Somogy megye 2030-ra sokszínű, természeti értékekben gazdag tájjal 

rendelkező harmonikus és az ott élők számára jó életminőséget biztosító, versenyképes, 

innovatív térséggé válik, ahol a szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás 

értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban, erős városok és a 

kedvező életteret adó vidéki térségek.  
 

A jövőkép elérését átfogó célok, valamint tematikus és területi célok meghatározásával kívánják 
elérni.  

Az átfogó célok:  
- a rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése,  

- a megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és gazdasági 
szempontok figyelembevételével,  

- a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyek biztosítása minden somogyi ember 
számára.  

 
A specifikus területi célok között említi a koncepció a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex 
fejlesztését.  
A Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció még a korábbi, 2009-ben elfogadott Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet – Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciót építette be a megyei anyagba.  
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex fejlesztése területi célnál meghatározó stratégiai célként 
említi a versenyképesség erősítését, az exkluzív turisztikai kínálat kialakítását, a kiemelkedő 
attrakciókra épülő komplex kínálat biztosítását, a gazdaság diverzifikálását, a turizmus és a gazdaság 
szereplőinek összefogását.  
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Buzsák hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2004-ben készült el. A dokumentumban 
lefektetett településfejlesztési stratégia fő iránya: 
„Buzsák, alulfejlett mikro-regionális szerepének, valamint rurális életminőségi elemeinek összetett 
kihasználása, elsősorban a turizmus, szabadidőipar terén.” A község népességmegtartó képességének 
erősítése, a lakosság elöregedésének mérséklése, a fiatalok helyben maradásának elősegítése. A helyi 
gazdaság erősítését a következőképpen fogalmazza meg a dokumentum: „Munkahelyteremtés és a 
megélhetés helyi feltételeinek hosszú távra történő biztosítása érdekében, a helyi életminőség 
javítása, az általános települési komfortérzet emelése a feladat. A munkahelyi célú fejlesztési terület 
kijelölésével, a későbbi igények megléte esetén a bővítés lehetőségével is rendelkező ipari, 
vállalkozási terület helybiztosítása szükséges, továbbá a mezőgazdasági termelés élénkítése és 
korszerűsítése továbbra is feladat.” 
 
A Megalapozó Vizsgálatok koncepciókészítéshez szükséges legfontosabb megállapításai a társadalmi 
és humán infrastruktúra, ill. a gazdaság- és településfejlesztés, a műszaki infrastruktúra területein: 

 

Társadalom, humán infrastruktúra 

 

• A község népessége 1990-től napjainkig nézve folyamatos csökkenést mutat, 30 év alatt a 
település lélekszáma közel egynegyedével csökkent. 

• A település demográfiai folyamatait befolyásolja a természetes szaporodás, a negatív 
vándorlási egyenleg.  

• A lakónépesség korösszetételében magas az időskorúak aránya, a fiataloké pedig relatív 
alacsony szintű folyamatosan csökkent a munkaképes korban lévő népesség aránya. Ezzel 
együtt, a foglalkoztatottak aránya országos átlag feletti, vagy azzal szinte megegyező. 

• A gyermektelen családok többségben vannak a gyermekesekkel szemben. 
• Az aktív korúak iskolai végzettsége és munkaerő-piaci helyzete kedvezőtlen, nemcsak járási 

szinten, hanem országos viszonylatban is nagyon alacsony az érettségivel és felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők száma. 

• A településen a roma nemzetiség aránya messze a megyei, térségi átlag alatti. 
• A lakásállomány száma, minősége kielégítő, az egy lakásra jutó lakosok száma alapján a 2 fős 

családok a jellemzőek. 
• A település rendelkezik önállóan és térségi rendszerben üzemeltetett humán 

infrastruktúrával, az alapellátás valamennyi területe megoldottnak tekinthető. 
• A település a lakosság számához képest aránylag kevés helyi munkalehetőséget tudhat 

magáénak, s ennek következtében a lakosság egy része napi rendszerességgel ingázni 
kényszerül. Az ingázás, amellett, hogy felesleges többletterhet ró a lakosságra és szabadidős 
tevékenységektől veszi el az időt, további, a település távlati perspektívája tekintetében 
kedvezőtlen változásoknak is okozója lehet egyben. 
 

Gazdaság, településfejlesztés, műszaki infrastruktúra 

 

• Buzsák a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet déli határán fekvő település, megfelelő közlekedés-
földrajzi adottságokkal (M7 autópálya, 7-es főút, vasúti vonal közelsége). 

• A primer szektorban (mezőgazdaság) működő vállalkozások egyre csökkenő száma jellemzi a 
térséget, ami a szektor folyamatos minőségi és mennyiségi fejlesztését igényli. 

• A szekunder szektor egyre jelentősebb a község gazdasági szerkezetében, ugyanakkor nem 
megfelelő a területi szabályozása. 

• A legtöbb bevételt termelő tercier ágazat a Csisztafürdőn üzemelő termálfürdő. 
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• Buzsák aktív korú népességének munkaerő-piaci helyzete jónak mondható a járási átlaghoz 
képest. 

• A turisztikai kínálatban az gyógy-turizmus dominál. 

• A vendégéjszakák száma a járási átlaghoz képest alacsony. 

• Buzsák országos szinten az átlagos területek közé tartozik, mind a foglalkoztatási, mind a 
jövedelmi adatokat figyelembe véve. Ennek oka a kedvező földrajzi helyzet, a közlekedési 
kapcsolatok kiemelkedő szintje, a termálfürdő megléte és a Balaton közelsége. 

• Az önkormányzat vagyongazdálkodása kiegyensúlyozott, a törzsvagyon nagysága és a 
bevételek is növekvő tendenciájúak, a költségvetés az elmúlt években szufficites volt. 

• Az önkormányzat gazdaságfejlesztési jelentősége – ipari, turisztikai területek fenntartásának 
biztosítása, településfejlesztési intézkedések – meghatározó a térségben. 

• Közterületek állapota fejlesztendő (járda, zöldfelületek hiánya, utcabútorok hiánya). 

• A községben gyakorlatilag nincs infrastruktúra-fejlesztési korlát. Javítani való azonban igen 
(út, járda, csapadékvíz kezelés, záportározó, stb.). 

• Buzsák elérhetőségi viszonyaira tömegközlekedési helyzete is alaposan rányomja bélyegét. A 
legfontosabb ingázási központok vonatkozásában nem, vagy alig kielégítő az autóbusz 
közlekedés sűrűsége, és sok az átszállással terhelt, ezért rosszabb eljutási időt biztosító nem 
közvetlen kapcsolat. Fonyód és Balatonboglár esetében a napi 4 járat nem biztosít megfelelő 
sűrűségű kapcsolatot, figyelembe véve, hogy e két központi szerepkörű település a buzsákiak 
ellátásában kiemelkedő szerepet tölt be. 

• A felsőfokú központ és megyeszékhely Kaposvár viszonylatában egyáltalán nincsen átszállás 
nélküli közvetlen tömegközlekedési lehetőség. A legközelebbi mikroközpont és kistérségi 
központ, Lengyeltóti esetében tekinthető a tömegközlekedési kapcsolat egyedül - viszonylag 
- kedvezőnek, mivel a várost a fonyódi és a balatonboglári járatok is érintik. A másik 
kistérségi központ, Marcali esetében ugyancsak ritka az autóbusz közlekedés. 

• Buzsák északi irányultságú kapcsolatai javításra szorulnak, egyrészt az ingázás feltételeinek 
javítása, másrészt a község és a Balaton déli partja közötti kapcsolat erősítése érdekében. 

• A településen belüli utak és csomópontok jellemzően kielégítőek. 

• A község külterületét érinti a Balatonfenyves - (Táska) - Csisztapuszta keskeny nyomközű 
vasút nyomvonala, amely számottevő turisztikai vonzerőt képvisel. A MÁV jelenleg 
szünetelteti a vonatközlekedést, de a géppark és a vágányok állapota lehetővé teszi annak 
újraindítását, melyet terveznek. 

• Buzsák egyedülálló természeti adottsága - kedvező környezeti állapotán túl - a település 
központjától 3 kilométernyire északra, Fonyódtól 8 km-re délre, Csisztapusztán feltárt 
termálvíz, amelyre termálstrand települt. 

• A Balaton, a Somogyi-dombság közelsége, a Nagy-Berek védett természeti környezete, és a 
település területén és közelében lévő erdőterületek kedvező táji és természeti kereteket 
biztosítanak a település - idegenforgalomnak hangsúlyos szerepet szánó - fejlesztéséhez. 

• A talajadottságok a mezőgazdasági termeléshez, azon belül is a szántóföldi 
növénytermesztéshez, és a falu határában kialakult szőlőhegyeken a szőlőműveléshez 
biztosítanak kedvező feltételeket. A település északi részén a Nagy-Berek területén sok a 
legelő. A mezőgazdaság hosszú időn át a falu megélhetésének és fejlődésének alapját 
jelentette, és életében ma is meghatározó. 

• A község területén több helyütt is megvan a lehetősége a tömbfeltárásoknak, ezáltal a 
település szerkezete javításának. 

• A település társadalmának - még a betelepülés fokozódása ellenére is - a mai napig sikerült 
megőriznie viszonylagos zártságát, aktívan ápolni néphagyományait, ami a rohamosan 
átalakuló társadalmi-gazdasági környezetben jelentős erőforrást képvisel. 

• Buzsákon a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodott településszerkezet jól megőrződött, 
amely tetszetős faluképet eredményez. 
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• A település kommunális infrastruktúrával való ellátottsága jónak értékelhető, a lakosság jobb 
életfeltételeit szolgáló valamennyi hálózat kiépült. A lakások hozzávetőlegesen 
háromnegyede összkomfortosnak vagy komfortosnak tekinthető, ami lényegesen (10 
százalékponttal) jobb a Somogy megyei községek viszonyainál.  

• A fejlesztést nem csak területileg határolja be a fürdő körül kialakult telekstruktúra, hanem a 
kisparcellákon megvalósult rendezetlen beépítés, erősen minőség rontó hatású is. A közös 
tulajdonban lévő, de használati módban elkülönülő ingatlanok területe 70-100 m2, ami 
negatívan hat a fürdőfejlesztési, befektetői célokra is. 

• A vendégforgalom növekedése esetén nincs megfelelő minőségű és mennyiségű szálláshely.  

• Turisztikai termékkínálat szegényes, a népi hagyománykora és a termálfürdőre épül. 

• Kulturális élet kielégítő. 
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II. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 

 

A fejezetben a folyamatok és a rájuk ható külső-belső tényezők összefoglaló értékelését, a 
településfejlesztés és -rendezés kapcsolatát, probléma- és értéktérképet, továbbá Buzsák 
településrészi karaktereit tartalmazza. 

 

II.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

 

A helyzetértékelés szerepe a tényleges állapot értékelése, továbbá a települési környezettel szemben 
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése, valamint 
a település adottságainak, értékeinek, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása. 

Az alábbiakban Buzsákon feltárható folyamatokat értékeljük, számba véve a település és környezete 
fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezőket, a település területén felmerülő problémákat. 
Elkülönítettünk eltérő szereppel bíró településrészeket, melyek a fejlesztési lehetőségekben eltérő 
irányokat képviselnek, illetve kitértünk a település szegregációs helyzetére. 
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II.1.1. A folyamatok értékelése 

 

Buzsák község a Megalapozó Vizsgálatok, ill. a Helyzetfeltáró és -elemző munkarészek alapján jó 
adottságokkal rendelkező település. A település lakosságának jelentős száma ingázik. A munkaképes 
korú lakosság helyben való foglalkoztatásának lehetőségével foglalkozni kell, mely a 
munkahelyteremtés alapja. Ezt azonban csak úgy lehet tervezni, hogy a lakosság jövedelmi helyzete 
legalább átlagos legyen. Kiváló terepet kínál a település a turisztikai fejlesztések és a mezőgazdasági 
és hozzá kapcsolódó vállalkozó szféra számára. Buzsák kiváló táji és természeti adottságai alapján 
alkalmas egyes turisztikai formák meghonosítására, különösen a gyógy- és termálturizmusra, a 
kiránduló, lovas-, kerékpáros turizmusra, melyek infrastrukturális igényeihez tartalék területek is 
rendelkezésre állnak. Hosszabb távon érvényesülő tendencia, hogy a kijelölt gazdasági területek 
hatására, munkahelyek teremtése révén, a helyben foglalkoztatás mértéke növekszik.  

A táji, természeti környezet tekintetében fontos a Nagy-Berek nagy kiterjedésű természeti területe, 
és az annak legértékesebb részét magába foglaló, hivatalos védelem alatt álló Fehérvízi láp, mely a 
községtől nyugatra terül el. A Balaton vízszintjének csökkenése következményeként a múlt században 
a Nagy-Berek nádas, bozótos, ligeterdős lapállyá változott, de legmélyebben fekvő része, a Fehérvízi 
láp még ma is nedvesebb környezeténél, ami ritka és védett fajokból álló madárvilágnak ad otthont. 
A település külterületét borító erdőségek, és a - védelemre tervezett - rétek mind tájképi, mind 
ökológiai értelemben komoly értéket képviselnek. 

A külterület szántóföldjei és legelői, továbbá szőlőterületei művelési szerkezetének megváltozása a 
tájkép sivárosodását, inger szegénnyé válását hozná magával, egyben a talajpusztulást is, ezért ennek 
megakadályozására mindenképpen figyelni kell megfelelő szabályozással. 

A település adottságai, erőforrásai adottak további turisztikai, gazdasági, lakó- és üdülő fejlesztések 
végrehajtásához. A fenntarthatóság ma kiemelt hívó szó, a fejlesztés irányait is ennek jegyében 
érdemes meghatározni, hogy élni lehessen meglévő előnyeivel. A nap, a szél, illetve a talajhő 
kiaknázásával energiahatékonysági fejlesztések hajthatók végre, mely összességében egy 
környezettudatos, modern település képét rajzolja ki. Ez segít abban, hogy a lakosságban is egy 
önmagára és környezetére ügyelő, a helyi közösség érdekeit szem előtt tartó szemléletet alakuljon ki. 

Fejlesztési alapelvek: 

a) A természeti környezet és településszerkezet megőrzése. 
b) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelt kezelése. 

c) Az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó fejlesztések, pályázati források igénybevétele.  

d) A meglévő infrastruktúra kihasználtságának javítása. 
e) Meglévő intézményi struktúra kihasználtságának javítása. 

f) Turisztikai termékkínálat fejlesztése, ezen belül: szálláshely minőségi/mennyiségi fejlesztése; 

termálfürdő fejlesztése és a hozzá kapcsolódó termékkínálat bővítése. 
g) Tájház és népművészeti értékek előtérbe helyezése 

h) Borászat, borturizmus erősítése 

i) Gazdasági potenciál erősítése. 
 

Fejlesztési célok:  

a) A kisvasút fejlesztése, út- és járdahálózat, kerékpárút-hálózat kiépítése, karbantartása, 
fejlesztése. 

b) Csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése, kiépítése, csapadékvíz-elvezető árkok 
létesítése, kezelése. 

c) Csisztapuszta fürdő előtti terület szabályozással történő rendezése. 
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d) Fel nem használt fejlesztési területek hasznosításának újragondolása. 
e) A meglévő üdülőterületek lakóterületbe történő sorolása. 
f) Gazdasági területek fejlesztést korlátozó előírásainak felülvizsgálata a Balaton törvénnyel 

összhangban. 
g) A választópolgárokkal, civil szervezetekkel, a nem önkormányzati gazdálkodó és más 

szervezetekkel együttműködve a község céljainak megfogalmazása, érvényesítése, kontrollja. 
h) Kiegyensúlyozott, a község működését, fejlesztését szem előtt tartó képviselő-testületi 

tevékenység, ügyfélbarát, szolgáltató polgármesteri hivatal. 
i) Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, igény és lehetőség szerinti fejlesztése. 
j) A költségvetési szervek hatékony működtetése. 
k) Az önkormányzati vagyon jó gazdakénti kezelése, hasznosítása, gyarapítása.  

 
 

II.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 
értékelése – SWOT-analízis 

 

TÁRSADALOM, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Településen működő óvoda, iskola és 
könyvtár 

• Működő civil szervezetek 
• A település intézményellátottsága megfelelő 
• Közösségépítési igény 
• Kulturális, szabadidős és közösségi terek 

megléte 
• Kulturális programok magas száma 
• Hatékony kommunikáció a helyi vezetés, 

lakosság, gazdasági szereplők között 

• Helyi identitást erősítő intézkedések 
szükségesek  

• A helyi kötődés bizonytalansága miatt az 
elvándorlások száma növekedhet 

• A beköltözők integrálása a közösségi életbe 
gyenge, ezért a helyi identitást a kulturális és a 
sportéleten, hagyományápoláson keresztül 
erősíteni kell. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Szomszédos településekkel történő 
együttműködések erősítése 

• Vidéki létforma a nagyváros alternatívájaként 

• A vidéki élet tudatos felértékelése 

• Kedvezőtlen demográfiai helyzet 
• A település nem tud egyedi szerepkört 

kialakítani 
 

 

GAZDASÁG, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Mezőgazdasági hagyományok megléte 
• Szőlészeti, borászati ismeretek megléte 
• Szőlő és gyümölcs termelésre alkalmas 

terület 
• Országos szinten ismert fürdő 
• Működő idegenforgalom 
• Vállalkozások száma növekszik 
• Gazdasági szereplők kiszolgálását támogató 

• A gazdasági konjunkturális hatások 
begyűrűzése, nem megfelelő kezelése 

• Közterületek állapota nem megfelelő (út, 
járda, zöldfelületek, utcabútorok hiánya) 

• Gépjármű és közösségi közlekedés 
hiányosságai 

• Felszíni vízkezelés 
• Turisztikai kínálat az adottságokhoz képest 
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önkormányzati fejlesztések 
• Az önkormányzat tudatos településfejlesztési 

tevékenysége 
 

kielégítő 
• Tőkeerős vállalkozások kis száma 
• Turisztikai ( wellness, szabadidő, szelíd, 

kerékpáros, lovas, stb.) kínálat 
kihasználása alacsony 

• Településmarketing eszközök 
érvényesítése 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• A település területén változatos természeti 
adottságok, változatos domborzat található 

• Tiszta levegő 
• Autópálya közelsége 
• Helyi és térségi piac bővítése (Balaton 

közelségének kihasználása) 
• Tercier szektor bővülése 
• Ökológiával (fenntarthatósággal) kapcsolatos 

tevékenységek előnybe részesítése 
• Okos (smart) eszközök, azaz a digitális és 

innovációs technológiák használatának 
növelése a versenyszférában és a 
közigazgatásban 

• Gyógyvízre épülő gyógyászat  
• Támogató pályázati környezet  
• Kézműves termékek iránti kereslet (trend)  
• Közlekedési kapcsolatok javítása 
• Sajátos szerepkör kialakítása a térségben 
• Családi gazdálkodás fejlesztése,  
• Szakmai képzés, tanácsadás,támogatás 
 

• Hagyományos (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási) 
ágazatok leépülése a KKV szektorban 

• Alacsony jövedelmi szint, gyenge 
vásárlóerő 

• A pályázati lehetőségek csökkennek, 
illetve kihasználatlanok maradnak 

• Elmaradnak a minőségi turisztikai 
fejlesztések 

• A tőkeszegény vállalkozói réteg nem 
erősödik, a vállalkozók versenyképtelenek 
maradnak 

• Természeti értékek romlása 
• A táji adottságok alulhasznosítása  
• A szőlőhegy tájhasználatának romlása, a 

szőlőterület csökkenése 
• Kerékpárutak nem épülnek ki 
• A romló gazdasági helyzet életképtelenné 

teszi a turisztikai vállalkozásokat, leállítja a 
beruházásokat 

• A turizmus folyamatos fejlesztésének 
elmaradása versenyhátrányt eredményez  

• A lakosság is elveszíti érdekeltségét a 
vendégfogadásban, elfordul az 
idegenforgalomtól, elhanyagolja vonzó 
környezetét 

• Tőke- és forrás hiányában a befektetők 
érdeklődése alacsonyabb szinten marad,  

 

II.1.3. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata 

 

A fejlesztési dokumentumokban lefektetett elveket a településrendezési eszközök a 

megvalósíthatóság felé terelik, térbeli képet adva a fejlesztési elképzeléseknek. Míg a Koncepció a 

„Mit? Miért? Milyen irányban?” kérdésekre keresi a választ, addig a Településrendezési Eszközök a 

„Hol? Hogyan? kérdéskörön belül mozognak. Az irányokat a fejlesztés jelöli ki, a tényleges 

helyszíneket a rendezés rögzíti. A településtervezési műfajok értelemszerűen egymásra épülnek, 

szimbiózisban élnek.  
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A Településfejlesztési Koncepció a Megalapozó vizsgálatában feltárt kiinduló állapotra építve a 

Jövőképében meghatározott elhatározásait veszi figyelembe, fejti ki a célrendszerben tematikusan. A 

Településfejlesztési Koncepció elfogadását követően a koncepció elemei beépülnek a készülő 

településrendezési eszközökbe (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

terv) a megvalósítás érdekében, figyelembe véve a magasabb szintű Területrendezési Tervek és 

Fejlesztési Koncepciók döntéseit. 

 

A fejlesztési elképzelések konkrét megvalósulási helyszínei a településszerkezeti tervbe és a helyi 

építési szabályzatba is beépülnek.  

 

Nem modernizációra, hanem az új kihívásoknak megfelelő, a vidék lényegét megtartó, annak 

előnyeire építő innovációkra van szükség. 

A társadalmi innovációk és a társadalmi vállalkozások prioritást kell, hogy élvezzenek. Mindez csak 

szemléletfejlesztéssel lehetséges, mely folyamatos fejlődés útján érhető el. A felülről és alulról jövő 

kezdeményezések egyensúlya, a belső és külső erőforrásokon alapuló fejlesztések optimális ötvözete 

révén léphet a település egy gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is fenntartható fejlődési 

pályára. Buzsák településfejlesztésében belső erőforrásokat feltáró, annak hasznosítására törekvő 

működési modellre és fejlődési pályára törekszik.  

A helyben, helyiek által kiaknázott és felhasznált erőforrások a térséget és az ott élőket 

gyarapíthatják: 

- a belső helyi erőforrások feltérképezésével és kiaknázásával, a térség/település gazdasági 

erőforrásainak dinamizálásával, 
- a helyi közösségi javak közösségi hasznosításával, a jövedelmek egyenletes elosztásával, azaz 

arányaiban jelentős helyi munkahelyek teremtésével, 

- a helyi közösség mozgósításával, a helyi identitás erősítésével, 
- a helyi erőforrások hosszútávon is fenntartható használatának kialakításával, 

- a helyi gazdasági szereplők összekapcsolásával, helyi piacok kialakításával, a jövedelmek 

áramlásának minél hosszabb ideig a településen belül való tartásával. 



 

22 

 

II.2. PROBLÉMATÉRKÉP / ÉRTÉKTÉRKÉP 
 
Belterületi kiemelt feladatok: 

- Csisztafürdő területén a jelentős üdülőterületek lakóterületbe történő átsorolása. (Az 
üdülőterületen és lakóterületen az önkormányzatnak közel azonos ellátást biztosít. Azonban 
a tulajdonosoknak a hitel és befektetési lehetősége sokkal tágabb a lakóterület esetében, 
mint az üdülőterületeken.) 

- Csisztafürdő területén a fürdő előtti meglévő sűrű kusza beépítés, rendezési eszközökkel 
történő szabályozása. 

- A fürdő terület bővítési lehetőségeinek megteremtése. 

- A gyógy- és termálturisztikához kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés számára terület biztosítása. 

- Egységes településközpont, mely részben már megvalósult ugyan, de erősíteni kell a központi 
térrendszer kialakítását, mely tervezése során  

� figyelembe kell venni a különböző közösségi igényeket, 
� az identitásépítés érdekében tudatosítani a községhez tartozás érzését, 
� élményszerűvé tenni a teret, 
� biztosítani kell a folyamatos együttműködést a lakossággal. 

- A település zöldfelületi rendszerének megfelelő fejlesztése, elsősorban utcafásítással. 

- Meglévő nagy telkek hasznosításának újragondolása, fejlesztési lehetőségek kialakítása. 

- Gazdasági és különleges területek átgondolt fejlesztése. 

- Légvezetékek lehetőség szerinti kiváltása. 
 
Tájhasználati feladatok 

- Buzsák közigazgatási területét érintően a Balaton törvény rendelkezései (területfelhasználás 
és övezetei) és a tényleges területfelhasználás eltérést mutat, melyet kezelni szükséges. 

- Még nem hasznosított, de kijelölt gazdasági, különleges területek rendezése, hasznosításának 
újragondolása. 

- Élhető lakóterületi környezet megteremtése, figyelemmel a beépítés intenzitására. 

- A természeti környezet és a termálfürdő fejlesztési igényeinek összehangolása. 
 
Környezeti, természeti értékek 

- Környezetkímélő mezőgazdasági technológiák, növényvédőszer-használat racionalizálása. 

- Környezetkímélő állattartási módok és technológiák alkalmazása, bűzös, zajos tevékenységek 
mérséklése. 

- Természeti környezet megóvása. 

- Szőlőhegy – pincék megóvása és fejlesztése 

- Tájház és Kápolna turisztikai értékének megfelelő ismertetése, működtetése. 
 
Közlekedési és közmű területek 

- Közlekedési kapcsolatok javítása, közösségi közlekedés fejlesztése, fürdő területe körül 
parkolók kialakítása. 
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- Kisvasútállomás újraindítása. 

- Kisvasút állomása mellett , kerékpártárolók létesítése. 

- Járdák, és meglévő utak minőségének fejlesztése, javítása. 

- Csapadékvíz kezelés megoldása (a csapadékvíz árkainak rendbe hozása, mely részeként a zárt 
csapadékvíz árkok felújításra kerülnek, a nyílt árkok egy részének burkolása megtörténik, 
másik részénél a zöldfelületet szükséges rendezni.). 

- Kerékpárutak nyomvonalának kijelölése. 

- A kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra nem csatlakozó ingatlanok rácsatlakozásának 
megoldása. 

- Energiahatékony rendszerek megvalósítása, napenergia termelés létesítményeinek 
biztosítása. 
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Problématérkép/ értéktérkép 

 

lsd. A/3 tervlapon a részletes ábrázolást. 
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II.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
 
A hatályos terület-felhasználásokban jelentős változást nem tervez a település. 
 

II.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a 
lehatárolt területek rövid bemutatása 
 
A településképi arculati kézikönyv teljes fejezetben részletesen taglalja ennek az alfejezetnek a 
témakörét, ezért itt nem kerül részletezésre. 
 

II.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 
Buzsák községben sem szegregátum, sem szegregációval veszélyeztetett terület nincsen. Tekintettel 

arra, hogy a településen szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett terület nem található, így 

Anti-szegregációs program kidolgozása nem releváns.  
 

II.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 
A település életében, ill. céljai között nem szerepel olyan egyéb szempontú beavatkozást igénylő 

feladat, amely akcióterület kijelölését tenné szükségessé.  
 

Az elmúlt évek során változott a településfejlesztés tervezésének szemlélete. Új elemekkel bővült, 

mint például a településképi arculathoz kapcsolódó dokumentumokkal, illetőleg egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak az értékvédelmi és fenntarthatósági szempontok. 

 

A településfejlesztés léptékében Buzsák egy komplex egységként jelenik meg, településtörténetileg 

nem alakultak ki különleges jellemzőkkel rendelkező, nagyobb településrészek. 
 

Ezzel együtt az értékvédelem és a településképi arculat szempontjából lehatárolásra került néhány 

karakteres település egység (ld. előző oldali térkép), amelyek azonban nem indokolják elkülönült 

településrészek és akcióterületek kijelölését. 
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III. JÖVŐKÉP 

A fejezetben Buzsák jövőképét fogalmazzuk meg a társadalmi, a gazdasági, a táji-természeti és az 
épített környezetére vonatkozóan. Felvázoljuk továbbá Buzsák jövőképét a térségi szerepére 
vonatkozóan. 

 

III.1. BUZSÁK JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT 
KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

 

Buzsák körülbelül 2030-ig terjedő időtávra vonatkozó jövőképének kulcseleme, hogy folyamatosan 
növelje a község eltartó képességét, a közösség életminőségét, amely aktív emberekre, 
utcaközösségekre épül, és erős identitással rendelkezik. 
 
Élvonalbeli gyógyhely. Az országos egészségturisztika integráns részeként, Buzsák nemzetközi 
színvonalú gyógyhely, élvonalbeli rekreációs és gyógyászati desztináció.  
 
Virágzó turizmus. Egyedi természeti, épített és kulturális vonzerőire alapozott szolgáltatásaival, 
turisztikai attrakcióival, a családok, idősek és gyógyulni vágyók, sportolók közkedvelt célpontja.  
A jellegzetes somogyi táji környezetben, a hagyományokat és helyi értékeket őrző, nyugodt 
környezetet, aktív kikapcsolódást biztosító település összetéveszthetetlen élményt nyújt a hazai és 
külföldi látogatónak. 
 
Partnerség és együttműködés. A település erős a kistérségi együttműködésben, emeli ismertségét, 
növeli települési, befektetési és turisztikai vonzerejét.  
A meghatározó helyi gazdasági szereplőkkel, a közös érdekek mentén támogatja a hosszú távú 
fenntartható fejlődés irányába ható programokat, fejlesztéseket.  
Erősödő közösség, összefogás alapú települési élet jellemzi. A lakosság motivált, és az önszerveződő, 
autonóm civil közösségekben a hagyományok ápolásával és az új, innovatív megoldások 
befogadásával növeli a település megtartó erejét.  
 
Vonzó, élhető település. A somogyi, ezen belül a buzsáki élet értékeit középpontba állító, egységes, 
rendezett és ápolt település megőrzi egyedi jegyeit, természet-közeliségét.  

Felelősen a fenntartható tájhasználatra, földek értékének megőrzésére törekszik. Sokszínű 
gazdálkodás jellemzi. A tájnak és a település adottságainak kedvező gazdaságszerkezetben, stabilan 
fejlődik. Növekvő eltartó képességének köszönhetően népessége stagnáló, gyarapodó, lakosainak 
életminősége javul. 

Fejlődő agrárgazdaság és kézművesség. A turizmussal együtt lélegző, életképes agrár- és 
élelmiszertermelésben, valamint a kézműves és a szolgáltató területeken a település az önellátás 
irányában fejlődik, a bővülő helyi turizmus és a térségi igények kiszolgálásában érdekelt. 

 

A jövőkép tömör megfogalmazása: 

BUZSÁK A DÉL-BALATON INTEGRÁNS RÉSZEKÉNT, ÉLVONALBELI REKREÁCIÓS ÉS GYÓGYKÖZPONT, 
ÉRTÉKŐRZŐ ÉS ÉRTÉKTEREMTŐ, MEGÚJULÓ TELEPÜLÉS. 
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III.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 
 
A település jövőképének eléréséhez vezető hosszú és középtávú célok a tervezett beavatkozások, 
valamint a településrendezési eszközöket érintő változtatások megvalósítása az alábbi általános – 
horizontálisan érvényesülő – fejlesztési irányelvek figyelembe vételével történik. 
 
Népesség megtartása és –vonzása 
Egy település egyik legfontosabb, minden fejlesztést meghatározó célja az aktív korú, képzett lakosok 
megtartása, illetve vonzása. A társadalmi-gazdasági célok mindegyike azt szolgálja, hogy a hazai és 
európai demográfiai tendenciák mellett ne romoljanak a természetes szaporodás mutatói, 
csökkenjen az elvándorlás. 
A népesség megtartásának és további vonzásának érdekében a képzett fiatal munkavállalók 
letelepedésének, illetve kiemelten a helyiek megtartásának támogatása egyik fontos feladat. 
 
Környezettudatos, zöld szemlélet, fenntarthatóság 
A környezeti erőforrásokkal, értékekkel való felelős és fenntartható gazdálkodást a 
településfejlesztés minden területén érvényesíteni kell. A környezettudatos szemlélet elterjesztése 
nem csak környezeti károk csökkentése, az élhetőbb környezet miatt fontos, hanem a fogyasztási 
szokások befolyásolásával, az alkalmazott technológiák iránti igény növekedésével a zöld gazdaság 
piacát, s végső soron megerősödését is szolgálja. A környezetbarát építőanyagok, megújuló 
energiaforrások alkalmazását, a zöldterületek kialakítását, minőségi megújítását a fejlesztések során 
érvényesíteni kell. 
A környezetbarát technológiák alkalmazása a gazdasági szektorban és a települési szolgáltatások 
minden területén fontos cél, különösen a hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, szennyvízkezelés 
valamint közlekedés vonatkozásában. 
Környezetkímélő energetikai rendszerek preferálása, a megújuló energiaforrások használatának 
támogatása: Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények felújításával a lehető 
leghatékonyabb energetikai beavatkozások előnyben részesítése. 
A szemléletformálásban fontos a lakosság tájékoztatása a szelektív gyűjtés, a komposztálás és a 
hulladékminimalizálás lehetőségeiről; valamint a környezettudatosság kiemelt kezelése az óvodai és 
az iskolai helyi nevelési programban. 
 
Együttműködés és szolgáltató szemlélet 
Az együttműködés jelent egyrészt egy belső összefogást: amikor a község lakossága közösen határoz 
meg és valósít meg eseményeket vagy fejlesztéseket; és jelent egy külső kapcsolati hálót is, melyre 
valamennyi településnek szüksége van a harmonikus fejlődéshez. 
Az együttműködés egyúttal információáramlást, továbbá párbeszédet és konszenzust is jelent. Így a 
tervezési munkák és a beruházások megvalósítása során valódi partnerség tud kialakulni az egyes 
szereplők között. A partneri viszonyban beazonosíthatóvá válnak azok az igények, amelyeket a 
településvezetés saját hatáskörben meg tud oldani, továbbá a folyamatos párbeszéden keresztül a 
gazdasági szféra településfejlesztésben való szerepvállalása is megerősíthető. Ezzel biztosítható a 
fenntartható fejlődés, és a hosszú távú szemléleten túl jelen időben sem sérülnek alapvető érdekek. 
Az önkormányzat vállalkozás- és befektetésbarát szemlélettel mind aktívabb településmarketinget 
folytat. Folyamatosan kommunikál a lakossággal és ezekre reagálva fejleszti a szolgáltatásait. A helyi 
közösségekkel aktívan együttműködve szervezi a falu életét. 
 
Esélyegyenlőség 
Az esélyegyenlőség horizontális érvényesítésével mindenki számára biztosítani kell a település 
használatát, a gazdaság és turisztika által nyújtott lehetőségeket és mindenekelőtt a társadalmi 
igények kielégítését biztosító humán szolgáltatásokat. 
A szolgáltatások elérhetővé tételére kell törekedni azok bővítésekor, minőségi fejlesztésekor is. Az új 
projektek során biztosítani kell a teljes körű – fizikai és infokommunikációs – akadálymentesítést is. 
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Minőségi szemlélet, igényesség 
Az élhető és vonzó falusi környezet biztosításának egyik sarokpontja, egyben a népességmegtartás 
alapvető feltétele az igényes, minőségi települési környezet kialakítása, kiterjesztése és fenntartása. 
A faluközpont további fejlesztése során törekedni kell az igényes és harmonikus anyagválasztásra és 
kivitelezésre, egységes arculati elemek használatára. 
A lakosság érzékenyítése is hozzájárulhat a minőségi környezet megóvásához; és a saját 
környezetünk igényes kialakításához. Fontos, hogy ezen értékek mellett lehetőség nyíljon a fürdő 
környékének rendezésére is.  
 
Kezdeményező településfejlesztési és -irányítási szemlélet kialakítása, megerősítése 
Ennek lényege, hogy a község elébe megy a várható eseményeknek, kihívásoknak, és ezáltal egy 
tudatosabb programalkotási, fejlesztési folyamatot indít el. 
 
Alulról szerveződés (bottom-up) 
A központi gazdaságfejlesztési eszközök, források allokálása mellett elsősorban a helyi érdekű 
gazdaság(fejlesztés)i stratégia kialakítása és megvalósítása a cél, amelyben a helyi adottságokra, 
értékekre és lehetőségekre fókuszál a település, mint a legbiztosabb forrásra, azzal, hogy a források 
érvényesítése a gazdaság helyi szereplőivel együttműködésben történik. 
 
Integrált megközelítés, komplexitás 
A településfejlesztés nem pusztán a műszaki megújításra törekszik, az önkormányzat vezetése a 
tervezés során azonos súllyal veszi figyelembe a társadalmi és gazdasági tényezőket. Olyan összetett 
gondolkodásra és tervezési szemléletre van szükség, amely harmonizálja a különböző irányultságú 
fejlesztések egymást feltételező és egymást erősítő összefüggéseit, és ezt a helyi közösséggel, 
környezettel szervesen összekapcsolva valósítja meg, ami által társadalomépítési, gazdaságfejlesztési 
és környezeti megújítási folyamatok is megvalósulnak. 
 
Rendszerelvű településműködtető és fejlesztő gondolkodás kialakítása 
A településirányítás számol a legkülönbözőbb tényezőkkel, trendekkel, integrált megközelítésekkel, 
így egyidejűleg képes figyelembe venni a Buzsák belső gazdasági, műszaki, társadalmi és környezeti 
körülményeit, valamint a külső hatásokat és kihívásokat. 
 
Értékteremtő és értéknövelő megközelítés (kreativitás és innováció) 
Az önkormányzat azon igényét jeleníti meg, hogy a forrásokat még hatékonyabban hasznosítsa és 
fektesse be a helyi gazdaságba, a vállalati innováció, termelés és szolgáltatás útján, vagy akár a 
munkaerő továbbképzésébe. Ebben a megközelítésben a helyi közösség úgy tekint a munkaerő 
továbbképzésére, mint alapvető és célzott befektetésre. Ez kihat a helyi források mobilizálására, a 
helyi előnyök minél jobb kihasználására. 
 
Vállalkozás megtartó/erősítő stratégiák 
Ennek a stratégiának az a célja, hogy a helyi cégek elégedettek legyenek, ezáltal ne adják fel helyi 
telephelyeiket, ne helyezzék át működésüket más településre. Ezek a módszerek elsősorban azt 
célozzák, hogy a cégek képesek legyenek meggyürkőzni a változó gazdasági feltételekkel. 
 
Közösségi gazdaságfejlesztés 
Az önkormányzat célja, hogy mobilizálja a helyi erőforrásokat, és a gazdaságfejlesztést a helyi 
közösség kohéziójának erősítésére felhasználja. A szemlélet biztosítja a transzparenciát, és javítja a 
kommunikációt a helyi gazdasági-közösségi élet szereplői között. Ez a szemlélet egyben növeli a 
hatékonyságot, hiszen egy olyan koordináló mechanizmus létrehozásához vezet, amely azért jön 
létre, hogy biztosítsa a helyi gazdasági szolgáltatások fejlesztését és korszerűsítését. 
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Értéknyilvántartó monitoring rendszer kialakítása 
A helyi folyamatok nyomon követhetőségének, továbbá a menedzsment által meghatározott 
indikátorok, illetve a konkrét projektek mérése érdekében. 
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IV. CÉLOK 

 
Az alábbiakban a településfejlesztési célokat, részcélokat fogalmazzuk meg. A hangsúly a jövőkép, a 
településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolatának összefüggésére kerül, illeszkedve 
a lefektetett uniós, nemzeti és térségi irányelvekhez és szempontokhoz. 
 

IV.1. BUZSÁK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

 
A) Versenyképes fejlődő gazdaság 
A település jövőképében az egyik legfontosabb feladat a gazdaság megerősítése, a foglalkoztatottság 
növelése, elsősorban az alacsony képzettségűek számára munkahelyek teremtésével, illetve a 
szakképzett munkaerő megtartása, az ingázók egy részének helyben tartása, ezzel pedig a népesség 
megélhetésének biztosítása, mint a település fenntarthatósága gazdasági ágának biztosítása. Ennek 
érdekében a prioritások között első helyen áll a gazdasági övezetek biztosítása. Ehhez szükséges az 
infrastrukturális feltételek megteremtése, mint a feltáró út, és a terület energia és egyéb 
közműellátása.  
A turizmus mellett és azt támogató, kiegészítő funkcióban is, az agrárgazdasági termelés és a 
kézművesség felkarolása jelentheti a község gazdasági fejlődésének másik irányát. A hagyományok, 
adottságok és értékek felélesztése térségi szintű kérdés is, ezért az együttműködési lehetőségek és 
partnerségek keresése, megvalósítása ezen a területen is a hosszú távú sikeresség záloga.  
A termelés színesítése, a magasabb hozzáadott értékű termékek bevezetése és az összehangolt piaci 
fellépés jelentheti a kitörési pontot. 
 
B) Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 
A község egyik fő stratégiai erőforrása a kiváló minőségű gyógy- és termálvize. Az Élvonalbeli 
gyógyhely és virágzó turizmus pillér olyan mértékig alapozhatja meg a stabil és kiszámítható 
fejlődést, amennyire képes a gyógyvízkincsből és a köré felépíthető szolgáltatási spektrumból 
származó lehetőségeinek kiaknázására.  
A hazai és nemzetközi piaci térnyerés csak magas színvonalú környezeti feltételek biztosításával és 
folyamatosan fejlődő szolgáltatás-nyújtással tud megvalósulni.  
A település húzóágazatát a fenntartható, versenyképes turizmus jelentheti. Az egyedi vonzerők 
kihasználásával, a hagyományokra építve a társadalom széles rétegeit érintő szolgáltatások 
nyújtásával versenyképes komplex turisztikai termékek kialakítása, hatékony marketingmunkával 
azok megfelelő piacokra juttatása, mindezek eredményeként a tartózkodási idő és a bevételek 
növelése, és az ismétlődő visszatérések számának növelése.  
A helyi turizmus fejlesztése nem épülhet kizárólag a gyógyvízkincs nyújtotta lehetőségekre. A falusi 
vendéglátás, kerékpár-, öko- és a több lábon álló turizmus megteremtésével válhat a település széles 
körben ismert, kiemelt hazai és EU-s desztinációvá. 
 
C) Vonzó élhető település 
A „Vonzó, élhető település” pillér egyrészről a község lakosságmegtartó erejének növelését, vagyis a 
lakosság életminőségének emelését, a település élhetőségének javítását célozza. A fennmaradás 
záloga, hogy képes lesz-e olyan fejlődést felmutatni, mellyel a fiatalok helyben tarthatók, mely által 
fiatal családokat be is tud vonzani.  
A megtartóerő rendkívül fontos momentum, mondhatni kritikus tényező a kiöregedő lakosságot, az 
óvodai, iskolai, fürdőbeli és egyéb települési szolgáltatási területeken, középtávon várhatóan fellépő 
szakképzett munkaerő-szükségletet is tekintetbe véve.  
Nem kisebb feladat a gyermekutánpótlás problémájának leküzdése, az anyagi jólét, a megélhetési 
biztonság erősítése. 
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A kistelepülési létforma előnyeinek kiaknázásával, ugyanakkor korszerű, minőségi életvitel 
lehetőségének megteremtésével kettős cél érhető el (a mobilitás és a térségi beintegrálódás segítése 
az infrastrukturális, közlekedési/csatlakozási és környezeti feltételek javításával):  
a) munkahelyeket ad a vonzáskörzetének,  
b) otthont ad a vonzáskörzetben dolgozóknak 
. 



 

 

IV.2. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 

IV.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUZSÁK A DÉL-BALATON INTEGRÁNS RÉSZEKÉNT, ÉLVONALBELI REKREÁCIÓS ÉS GYÓGYKÖZPONT, 

ÉRTÉKŐRZŐ ÉS ÉRTÉKTEREMTŐ, MEGÚJULÓ TELEPÜLÉS 

 

Jövőkép 

 

Versenyképes fejlődő gazdaság 
 

Vonzó élhető település 
Élvonalbeli gyógyhely, virágzó 

turizmus 

 

Átfogó élok 
(prioritások) 

Kis- és nagytermelők 

együttműködésének erősítése 

 

Gyógyhelyfejlesztés 

 

Gyógyvízre épülő innováció 

 

Falusi turizmus 

Egyedi vonzerőre alapozott több 

lábon álló turizmus 

 

Összefogás alapú marketing erősítése 

Vállalkozó önkormányzat / 

foglalkoztatás bővítése 

Együttműködésen alapuló, autonóm 

civil élet 

Infrastrukturális és környezeti 

feltételek javítása 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai célok 
(Célok) 

 

Korszerű, minőségi technológiák 

Buzsák hagyományok, helyi 

értékteremtés 

Gazdasági helyszínek kijelölése, 

fejlesztése, újraértékelése 

 

Rekreációs és szabadidős fejlődés 
 

Helyi brand építése 
Igényalapú, egyedi vonzerőkre 

alapozott, minőségi szolgáltatások 

Környezet védelme ökoszemléletű 

fejlesztés 
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IV.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

Versenyképes fejlődő gazdaság 

 
Prioritás: Versenyképes fejlődő gazdaság 
Cél: Kis- és nagytermelők együttműködésének erősítése 

Agrárgazdasági termelői összefogás erősítése, a tudásmegosztás, a termelést támogató 
tevékenységek közös megszervezése (marketing, értékesítés, szállítmányozás, stb.). 
 
Prioritás: Versenyképes fejlődő gazdaság 

Cél: Korszerű, minőségi technológiák 
A helyi agrárgazdaság erősítésének egy sarokpontja a magas minőségű termék-előállítás, annak a 
helyi turizmussal történő összekapcsolása, és az ebből fakadó szinergiák kiaknázása. A versenyképes 
helyi gazdaság megteremtéséhez elengedhetetlen a korszerű és hatékony technológiák alkalmazása, 
biztosítva ezáltal a szabályozott folyamatok, minőségbiztosított eljárások mentén történő termelést. 

 
Prioritás: Versenyképes fejlődő gazdaság 

Cél: Buzsák hagyományok, helyi értékteremtés 

Az értéktudatosság jegyében, és a helyi fogyasztási (lakosság és turizmus) igények kielégítése 
érdekében, illetve a térségen kívül értékesíthető, jellemzően somogyi, térségi termékekre 
fókuszáltan: kézműves termékek, hímzés, a helyi szőlőkultúra ápolása, újratelepítése, primőr 
termelés bevezetésének és a háztáji állattartás ösztönzése, bor-kultúra ápolása. Minőségi őstermelői 
termékek előállítása és értékesítése. A helyi kézművesség felkarolása és integrálása a térségi ellátási 
folyamatokba. A térségre jellemző, hagyományokkal bíró terményszerkezet és a korszerű 
technológiák alkalmazásának támogatása. 

 
Prioritás: Versenyképes fejlődő gazdaság 

Cél: Gazdasági helyszínek kijelölése, fejlesztése, újraértékelése 

A Balaton törvénnyel összhangban szükséges a vállalkozások számára megfelelő területet, területeket 
biztosítani, melyek alkalmasak lesznek kielégíteni a tervezett fejlesztési igényeiket. Át kell gondolni a 
meglévő – de még nem hasznosított - területek területfelhasználását és lehetőleg úgy kell kijelölni 
vállalkozói zónákat, hogy ne kelljen új területeket beépítésre szánt területekbe sorolni. 

 
Prioritás: Versenyképes fejlődő gazdaság 

Cél: Helyi brand építése 

Közös helyi termelői védjegy, közös kínálat a kereslet kiszolgálására. Összefogással folyamatos 
ellátást lehet biztosítani a nagyobb felvásárlók kiszolgálása érdekében. A "házi" termék divat a 
Balaton környéki vendéglátó-helyeken felfutóban van. Megcélozható a különböző rendezvények 
ellátása, az iskolák és óvodák (termékbemutató), a helyi beszállítói arány növelhető az 
intézményeknél és vendéglátó-ipari vállalkozásoknál, helyben és vonzáskörzetben egyaránt. 
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Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 

 
Prioritás: Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 
Cél: Gyógyhelyfejlesztés 

Központi elem a fürdőfejlesztés, a fürdő vonzerejének növelése. A település és a fürdő fejlődése 
kölcsönös függésben áll egymással. Mára a fürdő felújítása, minőségében történő továbbfejlesztése, 
új attrakció-elemek és szolgáltatások bevezetése elengedhetetlenné vált.  

A célkitűzés másik eleme és egyben megkülönböztető, kitörési pont lehet a gyógy-, egészség- és 
orvosi szolgáltatások fejlesztése, melynek egyik, de nem kizárólagos építőköve a gyógyvízkincs 
nyújtotta lehetőségek mind szélesebb körű kiaknázása. A természeti értékekre és adottságokra is 
épülő gyógyhelyfejlesztés a település turizmus-fejlesztésének alapja, motorja.  

 
Prioritás: Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 
Cél: Gyógyvízre épülő innováció 

A település gyógyhellyé nyilvánítása fontos feladat, mellyel összefüggésben ki kell kibővíteni az 
innovációs és fejlesztési lehetőségeket akár több területen is:  

- egészségipari szolgáltatás-fejlesztések;  
- gyógyvízre és gyógyfüvekre épülő szépségipari fejlesztések;  
- gyógyvízre épülő gyógyászati tevékenységek bővítése (megelőzés és rehabilitáció, akár a 

sportkutatás és sportegészségügy területén is);  
- gyógyvízre épülő innováció és kutatás - balneológiai kutatásokba való bekapcsolódás 

lehetősége (például az önkormányzati termálvíz-kontingens felhasználásával);  
- az elfolyó termálvíz víz újrahasznosítása;  

 
Prioritás: Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 

Cél: Falusi turizmus 
Helyi gazdálkodásra építő, komplex falusi vendéglátás. Hagyomány- és értékközpontú fejlődés 
elősegítése: a térségi, kistelepülési értékek előtérbe helyezése, elfeledett hagyományok felélesztése, 
a népi hagyományok erősítése, gyógyhelyközpontú szolgáltatások kiterjesztése.  

Az Egészségturizmus mellett a Falusi- és agroturizmus a település kiemelt prioritású fejlődési 
területe. Feltétele a gyógyhelyfejlesztés a fő vonzerő fenntartása érdekében, az önellátó 
gazdálkodás, valamint a kézművesség fellendítése. A többi turizmus-ág fejlődése adta szélesedő 
kínálat is erősíti.  

 
Prioritás: Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 
Cél: Egyedi vonzerőre alapozott több lábon álló turizmus 

A turizmusban a meglévőnél szélesebb szolgáltatási háttér kialakítása, kidolgozott turisztikai 
stratégiai program mentén, minőségi, vendégorientált, igényalapú és proaktív szolgáltatás-portfolió 
fejlesztése a cél.  
A megvalósításban a jelen lévő turisztikai vállalkozások, a település vezetése és új partnerek 
(beruházók és befektetők) bevonása és megosztott szerepvállalása szükséges.  
A helyi adottságok (jó levegőjű, nyugodt természeti környezet, jó minőségű termőtalaj, népi 
hagyományok, gyógyvíz-kincs, sport-fejlesztések, szálláskapacitások, stb.) lehetővé teszik a turizmus 
több lábon álló fejlesztését.  
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A családközpontú, hazai falusi vendéglátás, a nemzetközi gyógyturizmus és a sport-rekreációs 
(kerékpáros, lovas, gyalog, öko-, gasztroturizmus, örökség és kulturális) fókusz kiegészíthetik, 
erősíthetik egymást. 
Egyedi tájérték a pincék és a hozzá kapcsolódó borászat és annak népszerűsítése. A tájház és a 
népművészet népszerűsítése és értékként történő kezelése a turizmus egyik lábaként szolgálhat. 
 

Prioritás: Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 
Cél: Rekreációs és szabadidős fejlődés 

A helyben kínált szolgáltatási portfolió legalább három irányban bontakozhat ki:  
- Gyógyászati idegenforgalom, egészségturizmus nemzetközi piacon: preventív gyógyüdülés, 

gyógyítás és gyógyrehabilitáció. A gyógyvízzel történő gyógyítás mellett napjainkban egyre 
nagyobb szerepet kap a rehabilitáció és a megelőzés is, melynek leghatásosabb eszköze a 
komplex formában alkalmazott személyi kúrakezelések;  

- Rekreációs, élmény-alapú szabadidős turizmus, az aktív pihenést előtérbe helyező hazai 
vendégek számára;  

- Sportcélú egészségfejlesztés (szabadidős sporttevékenységek): preventív vagy rehabilitációs 
jelleggel.  

 
Prioritás: Élvonalbeli gyógyhely, virágzó turizmus 

Cél: Környezet védelme ökoszemléletű fejlesztés 

Buzsák a Nagy-Berek és a Pogányvölgyi rétek Natura 2000 védett területén helyezkedik el. A 
környezettudatosság és az ökoszemlélet erősítése, illetve a jövőtervezésben a természeti értékeink 
hangsúlyozása és az ebből fakadó lehetőségek fókuszban tartása felelős jövőépítést tükröz, és erősen 
a fenntartható település megvalósítása felé mozdít.  
A környezetvédelmi és energiahatékonysági trendeket számításba véve, továbbá a helyi adottságokra 
építve, érdemes elmozdulni az ökofalu koncepciója felé. A geotermikus energia, a termálvíz és 
földhő, valamint a szél- és napenergia mint alternatív energiaforrás helyi kihasználása egy-egy lépés 
lehet az energiafüggetlenség és –hatékonyság irányában. A megújuló energia hasznosításának egyik 
bemutatóközpontjává is válhat a település. 
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Vonzó élhető település 

 
Prioritás: Vonzó élhető település 
Cél: Összefogás alapú marketing erősítése 

Az eredményesség szempontjából, láttatni, ismertté tenni és elfogadtatni az értékeinket és a pozitív 
változásokat legalább annyira hangsúlyos tevékenység, mint ápolni illetve megvalósítani azokat.  
Az összefogás-alapú gazdasági marketing és településmarketing távlatai és ereje ma még a települési 
érdekeltek között nem kellően érzékelt és hangsúlyozott. A koncepcionális, tervezett, a gazdasági 
szereplőket bevonó település-marketing és kommunikációs tevékenységben, az attrakciók 
fejlesztésében még rejlenek kiaknázatlan lehetőségek (modern csatornák, fórumok, egyesületek, 
internet oldalak, kiadványok, szakmai szövetségek, kiemelt szereplők, kapcsolati tőke, stb.).  
A helyi gazdasági szereplők piaci fellépésének és aktivitásainak összehangolása, szinergia-lehetőségek 
kihasználása is fejleszthető. 
 
Prioritás: Vonzó élhető település 

Cél: Vállalkozó önkormányzat / foglalkoztatás bővítése 
A helyi adottságokra, igényekre és lehetőségekre épülő foglalkoztatás bővülése. A fiatalok 
idevonzásához és a családalapítási hajlandóság erősödéséhez elsődleges feltétel a biztos munkahely 
és megélhetés. A településen jövőbeli munkahelyek elsősorban a mezőgazdaság és turizmus 
(prioritásban az egészségturizmus, a falusi és agroturizmus) fejlődésével, illetve a szolgáltatások 
bővülésével jöhetnek létre.  
A további munkahelyteremtést előmozdíthatja a vállalkozó önkormányzat koncepció térnyerése:  

- önkormányzati tulajdoni érték növelése (föld, telek, önkormányzati lakások)  
- értékteremtő, termelő, szolgáltató tevékenységek bővítése  
- projektek kidolgozása  
- inaktívak bevonása, kiemelkedés a közmunkaprogramból, szintlépés elősegítése  

 
Prioritás: Vonzó élhető település 
Cél: Együttműködésen alapuló, autonóm civil élet 

Független, autonóm civil szerveződések ösztönzése és támogatása, partnerségi viszony alakítása. Civil 
szerveződések (mint kézműves-kör) számára működési feltételek biztosítása, meglévők támogatása.  

 
Prioritás: Vonzó élhető település 

Cél: Infrastrukturális és környezeti feltételek javítása 
A fejlődés és a települési környezetbe történő mélyebb integrálódás feltétele az elérhetőség, a 
mobilitás javítása. A település jobb megközelíthetőségét az úthálózat és a közúti közlekedés 
feltételeinek minőségi javításán, az igényalapú közlekedés-fejlesztésen keresztül lehet elérni.  
A vonzerő erősen függ az infrastrukturális ellátottságtól és az általános szolgáltatási színvonaltól. A 
fejlesztésre felszabadítható területeken célszerű olyan közösségi terek, találkozóhelyek alakítása, 
ahol a lakosság, a fiatalok szabadidejük értelmes és hasznos eltöltésére lehetőséget találnak, 
ismerkedhetnek, közösségi élményeket szerezhetnek, a szerveződő közösségek találkozhatnak, 
kibontakozhatnak.  
A település infrastrukturális állapotának javítása a modern, vonzó falukép kialakítása érdekében mára 
erősen időszerűvé vált (tekintve például a lakatlan házakat, elhanyagolt magántelkeket, 
útburkolatokat, utcaképet, stb.).  
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A tulajdoni viszonyok rendezésével is foglalkozni kell (fürdő környéke) az élvonalbeli gyógyhellyé 
válás feltételeként, a közszolgáltatások, jóléti szolgáltatások terén is adott a növekedési irány 
(növelve az üzletek sokszínűségét: élelmiszer, cukrászda, ruházat, kézműves-ajándék, stb.).  

 
Prioritás: Vonzó élhető település 

Cél: Igényalapú, egyedi vonzerőkre alapozott, minőségi szolgáltatások 

A települési vonzerő alapját a minőségi, ügyfélorientált, proaktív szolgáltató közigazgatás teremti 
meg. Ennek az információellátottság, a kiszámíthatóság, a helyi adottságok kiaknázása, az 
élményszerű élet és itt-tartózkodás lehetőségének megteremtése egy-egy kulcs összetevője.  
A szolgáltatás-fejlesztés fókusza háromirányú:  

- a helyi lakosoknak nyújtott szolgáltatások területe,  
- az ide látogatóknak, turistáknak nyújtott élmény- és kényelmi szolgáltatások területe,  
- helyi vállalkozóknak és a potenciális befektetőknek kínálható szolgáltatások területe.  

Ilyen jellegű fejlesztések lehetnek a lakossági közösségi- és szabadidős terek és szolgáltatások, a 
kulturális élet gazdagítása, az örökség-helyszínek megújítása és ráépülő szolgáltatások kiépítése, 
együttműködési lehetőségek keresése például témaparkok kialakítására, egy-egy téma köré épülő 
attrakciós helyszínek létrehozása komplex szolgáltatással, vagy kulturális témautak fejlesztése, 
komplex turisztikai szolgáltatások kialakítása több érdekelt együttműködésében. 
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V. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

 
A megalapozó vizsgálat a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet által előírt tartalmi követelmények 
alapján – a Központi Statisztikai Hivataltól, illetőleg uniós, országos, megyei és térségi, valamint 
önkormányzati dokumentumokból származó – statisztikai adatok, információk, térképek, ábrák, 
grafikonok feldolgozásával készült. Ebből adódóan valamennyi, a rendelet által előírt és ajánlott 
társadalmi, gazdasági és táji-természeti, környezeti, infrastrukturális adatot tartalmaz, amely a 
településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges, illetőleg a meglévő adatbázis adatfrissítésével 
menet közben naprakésszé tehető. 

 

V.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 
A Megalapozó Vizsgálatok adataiból levont következtetéseket feldolgoztuk és értékeltük a 
Helyzetelemzés és Helyzetértékelés c. fejezetekben, amelyek hasznosítása nemcsak a 
koncepcióalkotás során, hanem értelemszerűen a további munkarészekben (szerkezeti terv, 
szabályozás) is meg fog történni. 
Jelen munka nem áll meg a Településfejlesztési Koncepció kidolgozásánál. A településrendezési 
eszközök munkarészeiben az alábbi kérdésekre szükségesek a válaszok: 

- A település közlekedési hálózata igényel-e változtatást? 
- A terület-felhasználási rendszer mind térbeli elhelyezkedését, mind aránybeli adatait tekintve 

tükrözi-e a település (lakosság, vállalkozások, közintézmények, civil szervezetek igényeit? 
- A közterületi rendszer megfelel-e, (pl. funkció-rendszer, keresztmetszet, felszereltség, 

zöldfelület mennyisége és minősége,) az elvárásoknak? 
- A hatályos tervben szereplő magasabb szintű jogszabályok által meghatározott elemek valós 

állapotokat tükröznek-e? 
- Van-e ütközés a térségi tervekben lefektetett elvárások és a településrendezési eszközök 

tartalma között? 
- Átlátható-e a lakosság, vállalkozások, más érintett számára a tulajdonát érintő előírás 

rendszer? 
- Az érvényes és a tervezett szabályozás megvalósíthatóvá teszi-e a tervezett fejlesztéseket?  

 

V.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI 
INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

 
Buzsák Község Településrendezési Terve (Településszerkezeti terve és leírása, Helyi Építési 
Szabályzata és Szabályozási terve) 2004-ben és 2010-benkerült jóváhagyásra, amelyek időközben 
több részterületre vonatkozóan módosultak.  

- A településszerkezeti tervet Buzsák Község Önkormányzata a 94/2010.(IX.3.) számú 
határozatával fogadta el. 

- A község helyi építési szabályzatát 7/2010.(IX.09.) sz. rendelettel fogadta el. 

 
Új Településszerkezeti és Szabályozási terv, ill. Helyi Építési Szabályzat készítése szükséges a 
„településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
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eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló” 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerinti tartalmi és jelkulcsi előírásai, valamint az „országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló” 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. 
A műszaki típusú településfejlesztés-rendezés és a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli 
rendjére és a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra vonatkozó 
javaslatokat a III.2. Problématérkép / értéktérkép c. alfejezet tartalmazza. 

 

V.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG 
VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE 

 
Műemlékek 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerint a műemlék olyan 
nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján 
miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak 
 
Buzsák műemlékei: 
Római katolikus kápolna (Fehér kápolna) 
HRSZ: 0296 
Azonosító: 4422 [7833] 
 
A román stílusú Fehér-kápolna Akcs faluban a XIII. században épült. A település a török időkben 
elpusztult, a kis kápolna sorsáról is vajmi kevés adat áll rendelkezésre. A keletelt, téglatest formájú 
hajóhoz félköríves záródású szentély tartozik. Az egyhajós kis templomot többször átépítették, de a 
legutóbbi helyreállítás óta újra láthatók a román és a barokk kor emlékei is. A XVII-XVIII. században 
befalazták a román stílusú ablakait és bélletes kapuját, amiket a közelmúltban újra kibontottak. A déli 
oldalon két román kori tölcsérablak is előkerült. Ma ismét a déli kapu a bejárat. Az épület nyugati 
oldalán, már újabb keletű, fából készült, karcsú huszártorony látható. Belső berendezése egyszerű, 
barokkos. A sok vihart látott templom legjelesebb emléke az 1704-ben fából faragott, szőlőindával 
díszített reneszánsz faoltár, melyet az 1990-es évek elején történt restaurálását követően a falu 
templomába - a Nagyboldogasszony templomba - költöztettek, ma ott látható.  Eredetileg itt volt az a 
Szűz Mária-szobor, melyet a faluban lévő templomban mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő 
színű palástba öltöztetnek. 
 
Római katolikus templom 
HRSZ: 158 
Azonosító: 4421 [7834] 
 
A Nagyboldogasszony tiszteletére 1791-ben szentelt templom barokk stílusban épült. Elődje egy 
fából készült templom volt, ami egy tűzvész folytán leégett.  
A faragott bejárati ajtót az 50-es években egy helybéli pap saját kezűleg készítette. Az ablakok 
ólomüvegből készültek 1954-ben. 
A jelenlegi főoltár egy Tiroli szárnyas oltár, mely a XIX. században készült. Jobb és bal oldalán Péter és 
Pál a karddal és a mennyország kulcsával, középen Szűz Mária és az angyalok az égbe szállnak. 
A szentélyben helyezkedik el egy Mária-Oltár, mely stílusát tekintve  késői reneszánsz, korabarokk. 
1690-1701 között készült, francia mesterek alkotása. Az oltár központi alakja Szűz Mária, akinek 
szobrát mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő színű palástba öltöztetik. A szobor a Kápolnási-
dűlőben lévő Fehér-kápolnából került ide. 
A templomban megcsodálhatjuk a buzsáki hímzéssel díszített miseruhákat, oltárterítőket. A faragott 
oltárkép XIV. század eleji alkotás, melyet nemrég újítottak fel. 
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Tájház  
HRSZ: 874 
Lakóház és gazdasági épületek  Azonosító: 8726 [7832] 
Lakóház    Azonosító: 8726 [15317] 
Gazdasági épületek   Azonosító: 8726 [15318] 
 
A tájház egy megőrzött módos parasztporta épületeiből álló együttes része, mely a XIX. század 
második felében épült vert falú, oszlopos, mellvédes tornácú lakóház, első helyiségében 
tisztaszobával, a másodikban szabadkéményes, kemencés konyhával. Hátul a lakószobában pedig 
kiállítás mutatja be a hírneves buzsáki hímzést, a rátétes és szőttes díszű textíliákat. Az egykori 
nagygazda telkén a vert falú lakóházon kívül, egy istállós pajta és egy különálló, alápincézett magtár is 
áll. A tájházként funkcionáló tömésház, 1977-ben, amikor megvásárolták és tájházzá alakították, 
többedmagával volt megtalálható a faluban, ma már azonban egyedüli képviselője ennek a 
háztípusnak, ami egykor ezt a vidéket jellemezte. A hímzéses textilek mellett a tájház népművészeti 
kiállításában helyet kaptak a buzsáki fafaragók régi és mai munkái is, hiszen ahogy a hímzés, úgy a 
fafaragás is élő népművészeti tevékenység a faluban. 

 
Nyilvántartott műemléki értékek: 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 22. pontja szerint a nyilvántartott 
műemléki érték a közhiteles nyilvántartásba vett, a fenti törvény alapján általános védelem alatt álló 
műemléki érték. 
Műemlékké csak a nyilvántartásba vett műemléki érték nyilvánítható, vagyis első lépésként a 
műemléki érték először nyilvántartásba kerül, és csak második lépésként lehet belőle műemlék. 
 
Buzsák nyilvántartott műemléki értékei: 
 
Présház   HRSZ: 1459 
Azonosító: 10100 [7843] 
 
Présház   HRSZ: 1476 
Azonosító: 10098 [7841] 
 
Présház  HRSZ: 1490 
Azonosító: 10097 [7840] 
 
Présház  HRSZ: 1503 
Azonosító: 10084 [7835] 
 
Présház  HRSZ: 1507, 1508 
Azonosító: 10096 [7839] 
 
Szent János szobor  HRSZ: 1518 
Azonosító: 10094 [7837] 
 
Présház  HRSZ: 1528 
Azonosító: 10095 [7838] 
 
Szent Vendel – szobor   HRSZ: 870 
Azonosító: 10086 [7836] 
 
Továbbiakban részletesen az örökségvédelmi hatástanulmány foglalkozik ezzel a témakörrel. 
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VI. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

 

VI.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott elképzelések, fejlesztési szándékok 
megvalósításához egyrészt a meglévő intézményrendszer koncepcionális célokkal való 
összehangolására van szükség, másrészt kifejezetten partneri együttműködésre az itt élőkkel, civil 
szervezetekkel, vállalkozókkal.  
Az Önkormányzathoz kapcsolódó intézmények, óvoda, szociális intézmények, egészségügyi, 
közművelődési intézmények inkább csak erkölcsi, szellemi támogatást tudnak nyújtani a tervek 
megvalósításához. A civil összefogás is elsősorban a közös célok megfogalmazásában a fejlesztési 
keretek reális, jó meghatározásában tud segítséget nyújtani.  
Az igazi segítséget a térségi összefogás, a szomszédos, kistérségi kapcsolatok erősítése, a Balaton 
Fejlesztési Tanáccsal, a Balaton Szövetséggel való együttműködés, a vállalkozó tőke idevonzása 
jelentheti.  
A térségen túlmutató megyei, országos kapcsolatok is fontos részét képezhetik Buzsák fejlődésének, 
azonban ezek többnyire csak egy-egy témakörre szorítkozó együttműködések. Megismerhetők olyan 
példák, amelyek segíthetik a célok megvalósítását.  

 

VI.2. JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT 
RENDJÉRE 

 
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
elsődlegesen a település érdeke. A monitoring célja felhívni az Önkormányzat és a megvalósításért 
felelős szervezetek figyelmét a céloktól való eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Fontos, 
hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben történjenek. A monitoring 
számos komplex feladatot foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleg szükséges 
módosításáig. 
 

- Két évente meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció célkitűzéseinek 
elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében módosítani kell a 
meghatározott intézkedéseket, vagy amennyiben jogos az eltérés a célt kell újrafogalmazni.  

- A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a koncepció 
megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján.  

- A felgyorsult gazdasági, politikai, informatikai folyamatok, azaz a külső környezet gyors 
változása azonban célszerűvé tehetik a koncepció fő és részcéljainak sűrűbb, három-
ötévenkénti áttekintését és szükség esetén összhangba kell hozni a célkitűzéseket, illetve 
azok megvalósulási eszközeit.  

- Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására.  

 
A helyzetjelentés alkalmával a következő forrásokból származó további információk felhasználása is 
ajánlott: 

- az önkormányzat és szervezetei adatbázisai, adatszolgáltatása; 
- Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen közölt adatai; 
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- partnerségi fórumok véleménye, visszajelzései; 
- elkészült ágazati stratégiák vagy nagyobb léptékű területi tervek hatása; 
- szabályozási és gazdálkodási környezet változása. 

 
Szükség esetén az önkormányzat – képviselő-testület – korrigálhatja a koncepciót az elért 
eredmények és a külső környezet esetleges változásainak megfelelően. 
 
Összegzés. A monitoring rendszer teljes körű áttekintését kétévente célszerű megtenni, ami a 
szükséges korrekciók végrehajtására szolgál. A módosításokat, beleértve a korrekciót kiváltó okokat, 
megfontolásokat rögzíteni kell és nyilvánossá kell tenni. 
 
A módosításokat partnerségi fórumok keretében meg kell tárgyalni, majd ezt követően az 
Önkormányzat döntési rendszerében (bizottság, ill. képviselő-testület) elfogadni. 
 


